LUDWIG VAN BEETHOVEN
ŻYCIORYS

Kompozytor i pianista niemiecki.
Najmłodszy z klasyków wiedeńskich
(obok Józefa Haydna i Wolfganga
Amadeusza Mozarta). Prekursor
romantyzmu.

Przodkowie Beethovena byli katolickimi rolnikami, kupcami, cieślami, szewcami i
żeglarzami z terenów dzisiejszej Belgii (van przed nazwiskiem nie oznacza, jak niemieckie von,
rodowodu szlacheckiego, lecz jest typowym członem pospolitych nazwisk mieszczańskich tamtych
rejonów). Pierwszym muzykiem był dziadek kompozytora – Ludwig, który otrzymał w Bonn stanowisko
basisty a następnie dyrygenta orkiestry księcia elektora. Uzdolniony muzycznie był także ojciec - Johann
– śpiewał tenorem w kapeli dworskiej. Matką kompozytora była Maria Magdalena Keverich – córka
kucharza na dworze książęcym. Małżonkowie mieli siedmioro dzieci, Ludwig był drugi w
kolejności (i ostatecznie najstarszy, gdyż jego siostra zmarła kilka dni po urodzeniu). Wiek dorosły
osiągnęli jeszcze dwaj młodsi bracia kompozytora - Nikolaus Johann oraz Kaspar Anton Karl, nie byli
jednak wybitnie utalentowani muzycznie. Ród Beethovena przetrwał do początku wieku XX, ale nie
wydał już kompozytorów.
BONN
Dokładna data urodzin Beethovena nie jest pewna - spotyka się trzy wersje: 15, 16 i 17
grudnia 1770 r. Sam kompozytor uważał, że urodził się 15 grudnia. Wiadomo jednak, że
ochrzczono go 17 grudnia, a według zwyczaju panującego w ówczesnym niemieckim kościele katolickim
dzieci należało chrzcić nie później niż po 24 godzinach od narodzenia, co wskazywałoby raczej na datę
16 lub 17 grudnia. Obecnie za najbardziej prawdopodobne przyjmuje się, że Beethoven urodził się 16
grudnia 1770 r.
Muzyczne zdolności Ludwiga ujawniły się bardzo wcześnie, w wieku około 4 lat. Pierwszym jego
nauczycielem był ojciec, który pragnął uczynić z niego cudowne dziecko, podobne młodemu W.A.
Mozartowi. Pierwszy publiczny występ w roli pianisty dał Ludwig w Kolonii w wieku 7 lat (wiosna 1778).
Po nim ojciec znalazł lepszych od siebie nauczycieli – mały Beethoven uczył się gry na instrumentach
klawiszowych, skrzypcach i organach u przyjaciół i krewnych rodziny. Z końcem 1779 roku został
przyjęty na systematyczną naukę gry na fortepianie, organach, zasad basu cyfrowanego i kompozycji
do dyrygenta przedstawień operowych teatru w Bonn, kompozytora i organisty – Christiana Gottloba
Neefe.
Zasady basu cyfrowanego – nauka tworzenia akompaniamentu na podstawie linii
melodycznej basu. Wykonywano go w sposób improwizacyjny, zazwyczaj na klawesynie.
Neefe zaznajomił Beethovena między innymi z twórczością Jana Sebastiana Bacha, którego
Ludwig bardzo cenił - Bachowski cykl preludiów i fug Das Wohltemperierte Klavier znał na pamięć.
Uczeń okazał się bardzo zdolny – już w 1782 roku zastępował swojego nauczyciela w grze na organach,
a od 1783 roku także przejmował po nim akompaniament na klawesynie w orkiestrze dworskiej. W 1784
r. Ludwig został zatrudniony jako muzyk dworski z pensją 150 florenów na rok.

Służba dworska pozwoliła mu na zapoznanie się z kompozycjami instrumentalnymi – symfoniami
i
muzyką kameralną m.in. Józefa Haydna oraz najnowszymi operami włoskimi, francuskimi i
niemieckimi. Obowiązki muzyka nie pozwoliły jednak Beethovenowi na systematyczną naukę ogólną.
Do szkoły uczęszczał tylko w 1781 roku, potem wykształcenie uzupełniał prywatnie. Z okresu nauki u
Neefe’go pochodzą pierwsze wydane kompozycje Beethovena.
Dorastający Beethoven około roku 1785 poznał studenta Franza Gerharda Wegelera, który
pozostał jego dobrym przyjacielem także w latach wiedeńskich. Za jego pośrednictwem został
nauczycielem muzyki w rodzinie von Breuning, u której po raz pierwszy spotkał się i oswoił ze światem
arystokracji. Z upływem czasu z Breuningami związała młodego kompozytora serdeczna przyjaźń; ich
córka Eleonora von Breuning była nawet prawdopodobnie jego pierwszą miłością. Jeszcze innym
wieloletnim przyjacielem młodego Ludwiga stał się kantor kaplicy elektorskiej Franz Anton Ries.
Wiosną 1787 r. Beethoven wyruszył do Wiednia, ówczesnej stolicy muzyki, by uczyć się u
W.A. Mozarta, który wg przekazów miał zobaczyć w nim „chłopca, który niebawem zadziwi świat”.
Niestety po dwóch tygodniach Ludwig musiał wracać do Bonn z powodu wieści o ciężkiej chorobie matki
(z matką kompozytor był bardzo związany, jej portret zawsze stał na jego biurku). Po jej śmierci w
czerwcu 1787 r., wobec utraty pracy przez ojca, Ludwig wziął na siebie obowiązek utrzymania dwóch
młodszych braci.
Przez następne kilka lat Beethoven wytrwale wypełniał obowiązki dworskie i rodzinne
(zorganizował edukację muzyczną młodszego z braci - Kaspara Karla, a starszego Nicolausa Johanna
oddał na naukę do apteki), komponował i szybko wyrobił sobie na elektorskim dworze pozycję zdolnego
muzyka. Poznał kolejną postać, ważną w jego późniejszym życiu - hrabiego Ferdinanda von Waldstein,
który zostanie nie tylko przyjacielem, ale i pierwszym mecenasem kompozytora.
W 1789 r. Beethoven uczęszczał na wykłady filozofii na uniwersytecie w Kolonii. Tam zapoznał
się z dziełami filozofów starożytnej Grecji, ale także ze współczesną literaturą niemiecką, m.in.
Goethego i Schillera (wtedy powstały szkice kompozycji do Ody do radości Schillera, która wiele lat
później znajdzie się w finale IX symfonii Beethovena). Ludwig przesiąkł także głoszonymi przez swych
wykładowców ideami wolności, braterstwa i równości ludzi.
Pomimo stabilizacji Beethoven nie zrezygnował jednak z marzeń o Wiedniu. Na dworze bońskim
poznał w 1790 r. Józefa Haydna i prawdopodobnie przedstawił mu nawet jedną ze swych kompozycji.
Ponieważ arcyksiążę zdążył się już poznać na wartości młodego kompozytora niechętnie udzielił mu
urlopu, zastrzegając obowiązek powrotu oraz oferując regularną pensję. Tym sposobem Beethoven
opuścił Bonn w listopadzie 1792r., żegnany przez grono przyjaciół, przepowiadających mu przejęcie
ducha Mozarta z rąk Haydna. W grudniu zmarł jego ojciec Johann, wkrótce potem książę - pracodawca
Beethovena utracił władzę, więc nic go już nie wiązało z rodzinnym miastem.
WIEDEŃ
Od 1792 roku Beethoven mieszkał już w Wiedniu na stałe. W czerwcu 1794 r. do stolicy Austrii
przybył za nim brat Kaspar Anton Karl, który zajął się udzielaniem lekcji muzyki (później pracował jako
urzędnik podatkowy), a na początku 1796 r. do braci dołączył Nikolaus Johann, który z kolei zatrudnił
się w aptece. Beethoven zdążył już zdobyć wielką popularność jako wirtuoz fortepianu (dopiero w drugiej
kolejności zasłynął jako kompozytor) – zaskakiwał słuchaczy bogactwem pomysłów muzycznych,
zróżnicowaną ekspresją i kontrastami dynamicznymi. W 1793 r. Ludwig został uczniem Haydna.
Skrupulatnie poprawiał on utwory Beethovena, co szybko zniechęciło młodego kompozytora i
współpraca się zakończyła. W kolejnych latach uczył się także u innych wiedeńskich kompozytorów,
m.in. Antonio Salieriego, nie był jednak zadowolony z żadnego nauczyciela.
29 marca 1795 r. Beethoven po raz pierwszy wystąpił publicznie z własnym Koncertem
fortepianowym B-dur, a dwa dni później wykonał Koncert fortepianowy d-moll W.A. Mozarta na
koncercie dla wdowy po kompozytorze. W tym samym roku podpisał też kontrakt z wydawnictwem
Artaria, na druk swoich utworów, których tworzył coraz więcej.
W latach 1796 - 1798 odbył kilka podróży koncertowych jako pianista-wirtuoz do Norymbergii,
Pragi, Bratysławy, Drezna i Berlina (tam zetknął się z angielskimi fortepianami o większych niż
wiedeńskie możliwościach dynamicznych, co stanowiło dla niego kolejne źródło inspiracji). Oprócz
oficjalnych koncertów mierzył się również z innymi pianistami w sztuce improwizacji.
Pozycja Beethovena pozwoliła mu na zawiązanie znajomości z kręgami arystokracji. Od 1799r.
datują się jego związki m.in. z hrabiowską rodziną Brunsvików, książętami Lichnowskimi i
Lobkowitzem, arcyksięciem Rudolfem (bratem cesarza Franciszka, późniejszym arcybiskupem

Ołomuńca). Beethoven dedykował im swoje utwory, oni zaś wspierali go jako mecenasi i gościli
w swoich posiadłościach.
2 kwietnia 1800 r. odbył się pierwszy koncert, z którego dochód przeznaczony był wyłącznie dla
Beethovena; swoją premierę miała na nim m.in. I symfonia. Choć dzieło zostało przyjęte dość dobrze,
krytycy często nie byli przychylni jego utworom; powtarzała się opinia, że dominuje w nich uparte
pragnienie oryginalności. Wykonania w tym samym roku doczekały się także kwartety smyczkowe op.
18. Sukcesy kompozytorskie zaczęła jednak przesłaniać choroba kompozytora. Już około 1794-96 roku
Beethoven zaczął zauważać u siebie pierwsze symptomy późniejszej głuchoty. Z czasem objawy
zaczęły się pogłębiać. Swoją rozpacz, ale zarazem ogromną siłę woli i tworzenia wyraził w najpełniejszy
sposób w liście do braci – Testamencie heiligenstadzkim z 1802 r.

Beethoven około 1804 r.

Niewiele brakowało, a skończyłbym z życiem. Tylko ona, sztuka, mnie
powstrzymała. Ach, zdało mi się to niemożliwe opuścić świat, zanim stworzę to
wszystko, do czego czułem się powołany, i wlokłem tak ten nędzny żywot... O
Opatrzności, ześlij mi jeden czysty dzień radości!
Nie mogłem się jednak zdobyć na powiedzenie ludziom: «Mówcie głośno,
krzyczcie, bo ja jestem głuchy!»
z Testamentu heiligenstadzkiego

Pomimo chwil załamania Beethoven intensywnie pracował nad nowymi kompozycjami - w
1803 roku odbywa się jego drugi koncert kompozytorski (II symfonia, III koncert fortepianowy, oratorium
Chrystus na Górze Oliwnej), a w 1808 r. czterogodzinny koncert wypełniony wyłącznie utworami
Beethovena (m.in. V i VI symfonia, IV koncert fortepianowy). Lata 1804-1810 były okresem
największego rozkwitu sił twórczych kompozytora. Zaczął on także wydawać swoje utwory nie tylko u
licznych wydawców wiedeńskich, ale także w Lipsku, Berlinie i Bonn. W 1809 r. kompozytor uzyskał
zabezpieczenie finansowe dzięki trzem zamożnym entuzjastom swojej muzyki – arcyksiążę Rudolf, oraz
książęta Lobkowitz i Kinsky zobowiązali się wypłacać mu roczną pensję (4000 guldenów, umowy w pełni
nie dotrzymali z powodu śmierci lub ruiny materialnej).
W 1812 r. Beethoven wyjeżdża na kuracje do uzdrowisk. Z jednego z nich, Cieplic, pochodzi
tajemniczy list „do nieśmiertelnej ukochanej”. Z jego adresatką, jak można się domyślać, łączyło
kompozytora głębokie uczucie, do dnia dzisiejszego nie wiadomo jednak kim była ukochana
Beethovena.
Szczyt sławy kompozytor przeżywa około 1815 r., podczas Kongresu Wiedeńskiego. 29
listopada 1814 r. jego utwory wykonywane zostały na koncercie w wiedeńskiej Sali redutowej, w
obecności cesarzowych Austrii oraz Rosji, króla pruskiego i książąt uczestniczących w Kongresie
Wiedeńskim. 25 stycznia 1815 r. Beethoven po raz ostatni wystąpił publicznie jako pianista – grał na

dworskim koncercie z okazji urodzin rosyjskiej cesarzowej. Pod koniec tego samego roku został
honorowym obywatelem Wiednia.
Kongres Wiedeński trwał od września 1814 roku do czerwca 1815 roku w Wiedniu.
Był nieformalnym zjazdem władców i delegatów szesnastu państw europejskich, którzy
mieli obradować nad zmianami ustrojowymi i terytorialnymi w Europie, spowodowanymi
wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi.
Od 1815 r. Beethoven, z powodu głuchoty, porozumiewał się pisemnie z otoczeniem. Czynił to
za pomocą zeszytów konwersacyjnych. W sumie było 400 zeszytów, jednak zachowało się tylko
137. Szukał także rozwiązań, które choć trochę mogłyby wspomóc jego słuch. W 1818 r. Johann
Nepomuk Mälzl (konstruktor i wynalazca niemiecki, jeden z twórców metronomu, Beethoven zastosuje
określenia metronomiczne tempa w IX symfonii) sporządził mu specjalne przyrządy – rurki do uszu.

Od 1815 r. narastały kłopoty Beethovena i pogarszał się stan jego zdrowia. Finanse
kompozytora nadwyrężyła pomoc dla rodziny brata Kaspara, a po jego śmierci Ludwig zaopiekował się
bratankiem Karlem i procesował się z jego matką aż do 1820 r. o prawo opieki nad chłopcem. Okazał
się wymagającym i surowym opiekunem, bratanek zaś przysparzał mu wielu trosk. Nastąpiła także
dewaluacja – utrata wartości nabywczej - pieniądza, co sprawiło że renta którą otrzymywał realnie się
zmniejszyła.
W 1819 r. Beethoven ostatecznie stracił słuch. Pomimo wielu trudności ostatnie lata życia
kompozytora były czasem ogromnego zrywu twórczego – powstały wtedy genialne kwartety
smyczkowe, sonaty fortepianowe, Missa solemnis i IX symfonia. Te dwa ostatnie dzieła zostały
wykonane 7 maja 1824 roku w Kärtnertor Theater (dziś już nieistniejącym). Relacje z tego wieczoru
zgodnie potwierdzają, że był to wielki sukces. Beethoven był na scenie, lecz z powodu głuchoty nie
dyrygował, patrzył jednak na orkiestrę. Gdy ta skończyła grać, nie mógł słyszeć wielkiej owacji, jaką
wiedeńczycy nagrodzili jego muzykę. Ktoś podszedł do kompozytora i gestem dał do zrozumienia, żeby
się odwrócił i zobaczył to, czego nie mógł usłyszeć. Kompozycje entuzjastycznie przyjęła także prasa,
donosząc, że tytaniczne dzieła spotkały się z najgłębszym uznaniem.
Ostatnie lata przyniosły Beethovenowi dowody wielkiego uznania, m.in. został członkiem szwedzkiej
Akademii Nauk, oraz otrzymał od króla Francji – Ludwika XVIII złoty medal za Missa solemnis.
Jesienią 1826 r. Beethoven wraz z bratankiem Karlem udał się na kilka tygodni do majątku brata
- Nicolausa Johanna. W drodze powrotnej, w grudniu 1826 r., kompozytor przeziębił się i
zachorował na zapalenie płuc. 3 stycznia 1827 r. spisał swoją ostatnią wolę. Zmarł późnym popołudniem
26 marca 1827 r. 29 marca został pochowany na cmentarzu Währing w Wiedniu. W pogrzebie
Beethovena udział wzięła ogromna, około dwudziestotysięczna rzesza wiedeńczyków (Wiedeń liczył
wtedy około 200 000 mieszkańców). W 1888 r. prochy Beethovena przeniesiono na nowo powstały
Cmentarz Centralny w Wiedniu.

Jak wykazały badania naukowe
przeprowadzone na początku XXI wieku
przyczyną głuchoty i wielu innych
dolegliwości, a w końcu także śmierci
Beethovena było zatrucie ołowiem. Głównym
sprawcą zgonu wedle najnowszych hipotez
mógł być lekarz Beethovena, kurujący
kompozytora m.in. okładami zawierającymi
ołów. Przypuszczenie takie wysnuto po
zbadaniu włosów kompozytora. Należy
jednak zauważyć, że kompozytor był już
wcześniej zatruty ołowiem: stężenie tego
metalu w jego organizmie przekraczało
normę blisko stukrotnie. Przyczyną
ołowicy mogły być naczynia lub wody
lecznicze zawierające ołów.

Pomnik na Cmentarzu Centralnym

BEETHOVEN - CIEKAWOSTKI
Beethoven nigdy się nie ożenił, pomimo że kobiety zajmowały bezsprzecznie ważne miejsce w
jego życiu. Przyczyną tego może być fakt, że wszystkie ukochane Beethovena pochodziły z
arystokracji, sam kompozytor natomiast nie mógł szczycić się szlacheckim pochodzeniem. W owych
czasach związek arystokratki z człowiekiem z niższych sfer – nawet geniuszem – nie mógł zyskać
akceptacji rodziny i społeczeństwa. Znane są nazwiska kobiet które, nierzadko z wzajemnością, kochał.
Wielu z nich dedykował swoje utwory. Jedną z ukochanych była poznana około roku 1800 Giulietta
Guicciardi, której imię zostało unieśmiertelnione przez Sonatę księżycową. Doszło nawet do zaręczyn,
jednak ojciec narzeczonej nie zgodził się ostatecznie na ślub.
Był człowiekiem porywczym - jak opisał go Goethe w jednym z listów – Jego talent zdumiał
mnie; niestety, jest to człowiek nieopanowany. Pewnego razu zbeształ swojego chlebodawcę, księcia
Lichnowsky'ego, rzucając uwagę: Są i będą tysiące książąt. Beethoven jest tylko jeden. Potrafił być
bardzo uparty. Jeśli nie miał odpowiedniego nastroju, nie chciał grać, nawet jeśli się go błagało - jak to
podobno uczyniła hrabina Thun - na kolanach. Jak można było się spodziewać po człowieku o tak
gwałtownym temperamencie, Beethoven miał duże problemy z utrzymaniem poprawnych kontaktów z
otoczeniem. Na skutek konfliktów z właścicielami, zmieniał co parę miesięcy mieszkania, opuszczali go
też służący. W restauracjach wychodził nie zapłaciwszy rachunku, albo płacił za posiłek którego nie
zamówił. Zapisywał pomysły muzyczne na serwetkach, obrusach i kartach dań (w mieszkaniu nawet na
zasłonach). Pewnego razu tak się rozzłościł na kelnera, że rzucił w niego swoim daniem. Jego
ulubionymi daniami były jajecznica w zupie chlebowej lub makaron z parmezanem. Chętnie pijał mocną
kawę.

